Teollisuuden käytön ja
kunnossapidon ammattilaiset
Tutustu meihin ja tule pitämään teollisuus- ja energialaitoksia sekä lämpöverkkoja
kunnossa ja käynnissä kanssamme, kymmenillä paikkakunnilla Suomessa!

Hyvää työtä teollisuudessa
Teollisuus säilyy Suomen talouden selkärankana vielä vuosikymmenten
ajan. Maintpartner tarjoaa monipuolisia työrooleja teollisuuden kunnossapidon ja käytön parissa sekä uusille alalle tulijoille että kokeneille
tekijöille. Meillä saat tueksesi ammattitaitoisiset tiimit, joissa pääset
kehittymään oman alasi huippuosaajaksi.
Digitalisaatiolla ja älykkäillä kunnonvalvonnan ratkaisuillamme on yhä vahvempi rooli
teollisuuden kunnossapidossa. Silti osaavia
ammattilaisia tarvitaan aina huoltamaan
koneita ja laitteita.
Olemme erikoistuneet teolliseen käyttöön
ja kunnossapitoon — sekä niiden kehittämiseen nykyaikaisin työkaluin, kuten ennustavan MP INtelligence -analyytikan avulla.

KEITÄ OLEMME (JA ETSIMME)
Meillä työskentelee esimerkiksi
• mekaanisia ja koneasentajia
• sähkö- ja automaatioasentajia
• tiimipäälliköitä
• työnsuunnittelijoita
• paineastia- ja asennusvalvojia
Voimalaitoksista (CHP, lauhde- ja vesivoima)
löytyvät käynnissäpitäjämme ja kunnossapitohenkilöstömme. Pidämme huolta myös
lähialueen kaukolämpöverkoista.
Suunnittelukeskuksistamme Kokkolasta ja
Jyväskylästä löytyvät layout-, mekaaniset ja
putkistosuunnittelijamme, rakenne-, sähköja automaatiosuunnittelijamme.
Konepajoistamme Riihimäeltä ja Kokkolasta
löytyvät mm. koneistajamme ja hitsaajamme, joita on myös eri laitoksilla.
Hallinnossamme työskentelee lisäksi mm.
HR-, IT- ja talousammattilaisia.

Maintpartnerlaisia (vapaalla)
Maria Kovanen, koulusta
sähkö- ja automaatioasentajaksi:

Kenneth Puskala, komennustyömailta mekaaniseksi suunnittelijaksi:

”Se, mitä koulussa opittiin, oli murtoosa tämänhetkisestä osaamisesta.”

”Tehdasympäristössä törmää jatkuvasti
uusiin asioihin.”

ALAT, JOILLA TYÖSKENTELEMME
Huollamme ja kehitämme edelleen
monen eri teollisuudenalan laitoksia:
» Voimalaitokset
» Vesivoima
» Kaukolämpöverkot
» Mekaaninen puuteollisuus
» Kemianteollisuus
» Prosessiteollisuus
» Elintarviketeollisuus
» Metalliteollisuus
» Petrokemia
» Lääketeollisuus
» Logistiikka

Hannu Leskelä,
apupojasta liiketoimintajohtajaksi:

Toni Räisänen,
insinöörikoulutuksesta
kehityspäälliköksi:

”Työni ovat Maintpartnerilla
muuttuneet useasti. Tiedän,
millaista kenttätyö on.”
”Kehitän teollisuuden kunnossapitoa
tulevaisuuteen uusin,
digitaalisin työkaluin.”

Maija Rossi,
mekaanisesta
asentajasta
kunnossapidon
kehittäjäksi:

Toni Vuorinen,
automaatioinsinööristä
lisäkouluttautujaksi:

”Työntekijöitä
kuunnellaan
ja jokaisella on
mahdollisuuksia
edetä urallaan.”

”Koen olevani teollisuuden kehityksen eturintamassa. Arvostan tiivistä
porukkaamme ja suuren
yrityksen taustatukea
toiminnassa.”

Lue nämä ja muiden maintpartnerlaisten kertomukset työstään kotisivuiltamme osoitteesta
www.maintpartner.fi/tyo-maintpartnerilla, jossa voit myös katsastaa vapaat työpaikkamme tai jättää
avoimen hakemuksen. Lisäksi huippusenkiimme huhtikuusta lokakuun loppuun palkkaamme useisiin
toimipisteisiin kausityöntekjijöitä. — Sinä voit olla yksi heistä. Meistä.

INTELLIGENT CARE.

YHTEYSTIEDOT
51 päätoimipistettä Suomessa

Maintpartner on Pohjois-Euroopan johtavia
teollisuuden käyttö- ja kunnossapitoyrityksiä
ja alan johtava asiantuntija Pohjoismaiden
energiasektorilla.
Autamme parantamaan laitosten tuottavuutta ja minimoimaan prosessihäiriöitä.
Tarjoamme myös joustavat resurssit monenlaisiin projekti-, suunnittelu- ja asennustöihin.
Digitalisaatiolla ja tekoälypohjaisilla ennakoivilla ratkaisuillamme on yhä vahvempi rooli
teollisuuden käytössä ja kunnossapidossa.
Maintpartner Groupin henkilöstömäärä on
noin 1.800 henkilöä. Liikevaihtomme vuonna
2017 oli noin 167 miljoonaa euroa.
Konsernilla on toimipisteitä Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Puolassa.
Lue lisää: www.maintpartner.fi.

www.maintpartner.fi

Maintpartner Group

www.maintpartner.fi/yhteystiedot
Vaihde 09 231 15000
Pääkonttori:
Ahventie 4, 02170 Espoo

Sähköpostiosoitteet muodossa
etunimi.sukunimi@maintpartner.com

MIKSI MAINTPARTNER?
Meillä saat hyvän työn,
palkan ja henkilöstöetujen
lisäksi tueksesi mahtavat
tiimit, turvalliset työpäivät,
osaamisesi mukaan suunniteltavan toimenkuvan
sekä mahdollisuuden oppia
ammattisi huipputekijäksi ja
edetä urallasi.
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